
 

 

 На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, 
број 6/2019-пречишћени текст), члана 9. став 1. Одлуке о реализацији активности из Програма 

коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2020. годину („Службени лист 
општине Књажевац“, број 17/2020), Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана 

08.09.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

                  I 

 Расподељују се средства по Јавном конкурсу за доделу пројектно техничке документације 
енергетске ефикасности зграда за колективно становање на територији општине Књажевац, број 312-

109/2020-09 од 17.06.2020. године, у износу од 2 000 000,00 динара, за финансирање израде 
пројектно - техничке документације енергетске ефикасности зграда за колективно становање и то 

следећих стамбених заједница: 

 
- Стамбена заједница Књаза Милоша 75А 

- Стамбена заједница Милана Пунчића 1 
- Стамбена заједница Али Агићева 2 и Цара Душана 1 

- Стамбена заједница Али Агићева 2Б 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 6/1 
- Стамбена заједница Бранка Радичевића 12А 

- Стамбена заједница 9-те бригаде 15 
- Стамбена заједница Његошева 2 

- Стамбена заједница Војводе Степе 2 
- Стамбена заједница 9-те бригаде 11, 11а, 11б, 11в 

- Стамбена заједница 9-те бригаде 13 

- Стамбена заједница 9-те бригаде 13а 
- Стамбена заједница Бранка Радичевића 44 

- Стамбена заједница Др. Савића 9 
- Стамбена заједница Али Агићева 9 

- Стамбена заједница Танаска Рајића 30 

- Стамбена заједница Милана Пунчића 3 
- Стамбена заједница Љубинка Милановића Копецковог 13 и 15 

- Стамбена заједница Сретена Марковића 2А 
- Стамбена заједница Али Агићева 1, 1А, 1Б 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 4 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 25 
- Стамбена заједница 9-те бригаде 23 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 2Б 
- Стамбена заједница 9-те бригаде 17, 17А 

- Стамбена заједница Књаза Милоша 50, 50А, 50Б 
- Стамбена заједница Бранка Радичевића 12 

- Стамбена заједница Сретена Марковића 2 

- Стамбена заједница 9-ти август 25Б 
- Стамбена заједница Филипа Вишњића 2 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 2 
- Стамбена заједница 9-те бригаде 9А, 9Б, 9В, 9Г 

- Стамбена заједница Али Агићева 11, 11А, 11Б 

- Стамбена заједница Књаза Милоша 70, 70Б 
- Стамбена заједница Љубинка Милановића Копецковог 7 

- Стамбена заједница Бранка Радичевића 10 
- Стамбена заједница Љубинка Милановића Копецковог 17 

- Стамбена заједница Бранке Динић 1 
- Стамбена заједница Књаза Милоша 70А 

- Стамбена заједница Цара Душана 31 



- Стамбена заједница 9-ти август 25А 

- Стамбена заједница Јанка Катића 17 

- Стамбена заједница Спасоја Милкића 4 
- Стамбена заједница Кална 123 

- Стамбена заједница Кална 124 
- Стамбена заједница Кална 127 

- Стамбена заједница Карађорђева 59 

- Стамбена заједница Али Агићева 7 
- Стамбена заједница Али Агићева 7А 

- Стамбена заједница Др. Савића 15 
- Стамбена заједница Бранка Радичевића 6А 

- Стамбена заједница Кална 121 

II 

  Пројектно техничку документацију из тачке 1. овог Решења, израђује ЈП "Предузеће за развој, 

урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац. 

 Средства из тачке I овог Решења, опредељена за израду пројектно-техничке документације 
преносе се ЈП "Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, према 

достављеној документацији и испостављеној фактури. 
 

III 

Након израде пројектно техничке документације, иста се предаје стамбеним заједницама.
 Пријем техничке документације у име стамбене заједнице се доставља  Управнику стамбене 
заједнице, а ЈП "Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, након 

предаје исте са доказом о пријему, доставља извештај Општинском већу. 

Плаћање по испостављеној фактури се врши након доставе пројектно техничке документације 
стамбеним заједницама, на начин описан у тачки III став 1. овог Решења.  

         IV 

Решење ступа на снагу даном доношења и са листом корисника, објављује се на огласној 
табли Општинске управе Књажевац и званичном сајту општине Књажевац. 

        V  

 Решење доставити: ЈП "Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, Општинској управи Књажевац - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-

правне послове и Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
а/а.        

     О б р а з л о ж е њ е 

Општина Књажевац, Комисија за расподелу средстава Буџетског фонда за енергетску 

ефикасност општине Књажевац ( у даљем тексту: Комисија) расписала је јавни конкурс за доделу 

пројектно техничке документације енергетске ефикасности зграда за колективно становање на 
територији општине Књажевац у 2020. Години, за финансирање израде пројектно - техничке 

документације енергетске ефикасности зграда за колективно становање.  

    Комисија је, с ходно члану 9. Одлуке о реализацији активности из програма коришћења 

средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2020. годину („Службени лист општине 



Књажевац“, број 17/2020), на седници одржаној дана 15.07.2020. године, извршила преглед 

пристиглих захтева, у времену до 30.06.2020. године, по Јавном конкурсу утврдила испуњеност 

услова за учешће на јавном конкурсу и нацрт листе корисника средстава. Утврђено је да је поднета 21 
пријава, у времену од објављивања конкурса па до  30.06.2020. године. Прегледом пристиглих 

пријава утврђено је да 17 пријава испуњавају услове за учешће на јавни конкурс и доделу пројектно 
техничке документације док је код 4 пријаве утвђено да објекти нису легални, односно да су објекти 

код РГЗ – Службе за катастар непокретности Књажевац уписани да су грађени без дозволе или у делу 

без дозволе, те су подносиоци пријаве писмено обавештени да доставе грађевинске или употребне 
дозволе за објекте или делове објеката. Комисија је, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, 

извршила преглед пристиглих захтева, у времену од 30.06.2020. године до 14.08.2020. године, по 
Јавном конкурсу и утврила испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и нацрт листе корисника 

средстава. Утврђено је да поднето 11 пријава, у времену од 30.06.2020. године до 14.08.2020. године. 

Прегледом пристиглих пријава утврђено је да 8 пријава испуњавају услове за учешће на јавни 
конкурс и доделу пројектно техничке документације док је код 3 пријаве утвђено да објекти нису 

легални, односно да су објекти код РГЗ – Службе за катастар непокретности Књажевац уписани да су 
грађени без дозволе или у делу без дозволе те су подносиоци пријаве писмено обавештени да 

доставе грађевинске или употребне дозволе за објекте или делове објеката. Комисија је на седници 
одржаној дана 30.12.2020. године, извршила преглед пристиглих захтева, у времену од 15.08.2020. 

године до 01.12.2020. године, по Јавном конкурсу и утврила испуњеност услова за учешће на јавном 

конкурсу и нацрт листе корисника средстава. Утврђено је да је поднето је 34 пријава, у времену од 
15.08.2020. године до 01.12.2020. године. Прегледом пристиглих пријава утврђено је да 27 пријава 

испуњавају услове за учешће на јавни конкурс, док је код 6 пријаве утвђено да објекти нису легални, 
односно да су објекти код РГЗ – Службе за катастар непокретности Књажевац уписани да су грађени 

без дозволе или у делу без дозволе, те су подносиоци пријаве писмено обавештени да доставе 

грађевинске или употребне дозволе за објекте или за делове објеката, а једна пријава је поднета 
након истека рока из јавног конкурса. 

 Комисија је уз месечне извештаје о пријавама по конкурсу  утврдила и сачинила предлоге 

Листе корисника средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2020. годину, које су у 

Прилогу овог Решења. 
 

 На основу утврђених предлога Листа корисника, Комисија је сачинила Предлог Решења о 
расподели средстава. 

 

 На основу напред наведеног предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути 
Управни спор код надлежног Суда у законском року. 

 
Број: 312-190/2021-09 

Дана 08.09.2021. године 

К њ а ж е в а ц 
                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                          с.р. мр Милан Ђокић 
 

 

 

 

 

 

 


